
Plán domácí výuky od 15. 6. do 19. 6. 2020 - Anglický jazyk VI. A 

 

1. Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Učebnice str. 61, cv. 2c 

nice – nicer – the nicest 

wet – wetter – the wettest 

big – bigger – the biggest 

expensive – more expensive – the most expensive 

dry – drier – the driest 

easy – easier – the easiest 

beautiful – more beautiful – the most beautiful 

flat – flatter – the flattest 

tall – taller – the tallest 

old – older – the oldest 

windy – windier – the windiest 

 

Pracovní sešit str. 47, cv. 7 

2. Alan´s sandwich is thinner than Ben´s. 

 Ben´s sandwich is thicker than Alan´s. 

3. Rex is bigger than Rover. 

 Rover is smaller than Rex. 

4. Saturday was wetter than Sunday. 

 Sunday was drier than Saturday. 

   

Učebnice str. 60, cv. 1:   

Správné odpovědi: 1A, 2B, 3B, 4A, 5C, 6B, 7B, 8A, 9B, 10B 

 1. The Nile is the longest river in the world. 



2. Mount Everest is the highest mountain in the world.  

3. Asia is the largest continent. 

4. The hottest place in the world is in Africa. 

5. The coldest place in the world is in Antarctica. 

6. The Vatican City is the smallest country in the world.  

7. Monaco is the most crowded country in the world.  

8. A cheetah is the fastest animal in the world. 

9. Tokyo is the biggest city. 

10. Gold is the heaviest metal.  

  

Učebnice str. 61, cv. 5a, 5b: možné odpovědi: 

2. Who is the oldest person in your family? 

 My grandma is the oldest person in my family. 

3. Who is the most famous sportsperson in our country? 

 Jaromír Jágr is the most famous sportsman in our country. 

4. What is the largest room in your house or flat? 

 Our living room is the largest room in our house. 

5. What is the biggest city in our country? 

 Prague is the biggest city in our country. 

6. What is the highest mountain in our country? 

 Sněžka is the highest mountain in our country. 

8. What is the easiest subject in your timetable? 

 English is the easiest subject in my timetable. 

 

2.  Zopakuj si slovíčka 5c a 5d.  

 

3. Tento týden pojedeme kempovat s Mickey a Millie.  



Učebnice str. 62 – reading: Mickey and Millie go camping 

- přečti si text nebo si ho poslechni na: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_2_Third_Edition_CD2_Track_

31.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub  

- do sešit English napiš odpovědi na otázky ze cv. 1a 

 

4. Také si procvičíme stupňování nepravidelných přídavných jmen. Podívej se do zápisu o stupňování 

a přečti si, jak se stupňují přídavná jména GOOD a BAD. 

A úkol: 

Učebnice str. 63, cv. 4 – ke každému tématu do sešitu English napiš nejlepší a nejhorší možnost. 

Podívej na vzor v 1. – školní předměty.  

Tady je ještě jeden vzor: 6. doba během dne: 

I think the best time of day is afternoon. (Myslím si, že nejlepší doba během dne je odpoledne.) 

I think the worst time of day is morning. (Myslím si, že nejhorší doba během dne je ráno.) 

 

5. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi Project 2, lekci 5 – Unit 5 a v 

 části Vocabulary si znovu udělej obě cvičení: Exercise 1 i Exercise 2. V části Grammar si zkus znovu 

Exercise 4: Irregular comparatives and superlatives (nepravidelná přídavná jména – srovnávání – 2. 

stupeň a superlativy – 3. stupeň). 

Můžeš také hrát hry Games v lekcích 1, 2, 3, 4 a 5 – Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5. 

 

6. Procvičování pomocí her. Na této webové stránce si můžeš trénovat slovní zásobu a gramatiku. 

https://www.gamestolearnenglish.com 

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní e-mail – fojtikova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku.  Na e-mailu nebo přes EŽK také čekám na vypracované úkoly 

(oskenované nebo přepsané do Wordu) a klidně i na zprávu o tom, jak se vám učení vede a jak se 

máte.  

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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